LAPSIPERHEIDEN EROAUTTAMISEN
PALVELUT SUUPOHJASSA

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT EROTILANTEESSA

Eropalveluilla tuetaan lapsiperheitä erotilanteessa. Palveluiden avulla pyritään turvaamaan lapsen turvallinen kasvu ja kehitys sekä riittävä tuki
vanhemmuuteen.
Vanhempien ero on kaikille perheenjäsenille suuri elämänmuutos. Ero
vaikuttaa aina myös lapsiin ja on usein selkeä riskitekijä lapsen kehityksen kannalta. Lapsen hyvinvointia suojaavia tekijöitä erotilanteessa ovat
vanhempien välinen sovinnollisuus ja toimiva yhteistyö, läheiset suhteet
vanhempiin, muut läheiset ihmissuhteet sekä vanhempien kyvykkyys käsitellä lapsen kanssa eron aiheuttamia tunteita.

SUUPOHJAN LLKY:N PALVELUT:
Perheoikeudelliset palvelut
Lastenvalvojan palveluita ovat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden ja äitiyden
selvittäminen, lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyvät sopimusasiat. Mikäli vanhemmat kokevat vaikeutta sopimusten laadinnassa, lastenvalvonnan
kautta on mahdollista saada ohjausta.
AJANVARAUS LASTENVALVOJALLE palvelusihteerin kautta puh. 040 744 9018 mato klo 12-13.
Lastenvalvojan puhelinaika puh. 040 728 3122 (ohjaus ja neuvonta) ma, ke ja to klo 1213.
Mahdollista myös tehdä yhteydenottopyyntö Omahyviksen kautta.

Perheneuvola
Perheneuvola tarjoaa apua lasten, perheiden ja parien ongelmissa.
Lasten kehitys tai käytös voi huolettaa, perheessä tai parisuhteessa on pulmia tai perheessä harkitaan eroa.
Vanhempien ero koskettaa jokaista perheenjäsentä ja myös lapset reagoivat eroon ja tarvitsevat tukea tilanteessa.
Perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe, varmimmin klo 9-11 puh. 040 674 4851
Perheneuvola sijaitsee Kauhajoella Logistialla, Teknologiapuisto 1, sivuvastaanotot muissa
LLKY:n kunnissa.

Eron jälkeinen perheasioiden sovittelu
Perheasioiden sovittelu on luottamuksellinen ja asiakkaille maksuton palvelu. Se on tarkoitettu eropäätöksen tehneille vanhemmille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia.
Sovittelussa tarjotaan keskusteluapua:
•lasten asioiden järjestämisessä avo- tai avioeron jälkeen
•sopimusten vahvistamisen jälkeen esiin nousseiden ristiriitaisuuksien pohtimisessa.
Perheasioiden sovittelun lähtökohtana on turvata lapsen näkökulman huomioiminen vanhempien erotilanteessa. Tarkoituksena on vanhemmuuden jatkumisen turvaaminen parisuhteen päättymisestä huolimatta.
Yhteydenotot koskien perheasioiden sovittelua:
Johanna Nygård puh. 043 8200 364, Katri-Helena Santala puh. 040 1621 177 ja Saija
Soinila puh. 040 7324 118

Perhetyö
Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhetyössä
korostuvat perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tuki sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö voi auttaa tarvittaessa vanhempia vanhemmuussuunnitelman tekemisessä.
Vastaava perheohjaaja, puh. 040 665 0997
Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Lisätietoa vanhemmuussuunnitelmasta antaa vastaava perheohjaaja,
puh. 040 665 0997. Tilauksen vanhemmuussuunnitelman tekemiseen voi tehdä lastenvalvojalta, puh. 040 728 3122 ma, ke ja to klo 12-13.
Vanhemmuussuunnitelmapohja(osa 3) löytyy sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveyden
ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta. (www.stm.fi ja www.thl.fi)
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Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Mikäli koet epävarmuutta siitä, mihin olisit yhteydessä, voit ottaa yhteyttä konsultaationumeroon, josta lapsiperheiden sosiaalityön työntekijä ohjaa oikeiden palveluiden piiOikeusapupalvelujen tarjoaminen: neuvonta oikeudenriin.
käyntiasioissa sekä mahdollinen asiantunteva avustaja
oikeudenkäyntiin.
Kauhajoen toimipaikan yhteystiedot: Topeeka 24, 2.
Konsultaationumero 040 640 2436 ma-pe klo 9-10.
krs, 61800 Kauhajoki,
Muina aikoina vastaamme mahdollisuuksien mukaan tai soitamme takaisin, mikäli jätätte
Puh. 029 56 61100
soittopyynnön tai viestin.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
Käräjäoikeuksissa käsiteltäviä perheasioita ovat mm
avioero, lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja
elatusta koskeva asia sekä adoptioasia.
Vanhemmat voivat tehdä lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle hakemuksen yhteisen alaikäisen lapsen huollon, asumisen, tapaamisoikeuden ja elatusavun määräämiseksi.
Yhteystiedot: Keskuskatu 21, 60100 Seinäjoki, puhelinvaihde 029 564 8900

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus
Apua ja tukea voi hakea parisuhteen, perheen ja oman
elämän haasteisiin.
Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.
Pariterapeuttisen työn lisäksi teemme perheasioiden sovittelua.
Eroon liittyvät kysymykset ovat keskeisiä tulosyitä.
Päävastaanotto on Seinäjoella (Kalevankatu 12 b, C1) ja
sivuvastaanotto mm. Kauhajoella kerran viikossa.
Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskusta ylläpitävät kaikki EP:n alueen seurakunnat.
Johtajana Eija Harmanen.
Ajanvaraus: ma-ti, to-pe 9-11 ja ke 13-15 puh. 06-421
4200
sekä perheneuvonta.seinajoki@evl.fi
Nettisivu: https://www.seinajoenseurakunta.fi/apua-jatukea/ihmissuhteet

ALUEELLISET TOIMIJAT:
Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto
Oikeusapupalvelujen tarjoaminen: neuvonta oikeudenkäyntiasioissa sekä mahdollinen
asiantunteva avustaja oikeudenkäyntiin.
Kauhajoen toimipaikan yhteystiedot: Topeeka 24, 2. krs, 61800 Kauhajoki,
Puh. 029 566 1100

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
Käräjäoikeuksissa käsiteltäviä perheasioita ovat mm avioero, lapsen huoltoa, asumista,
tapaamisoikeutta ja elatusta koskeva asia sekä adoptioasia.
Vanhemmat voivat tehdä lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle hakemuksen yhteisen
alaikäisen lapsen huollon, asumisen, tapaamisoikeuden ja elatusavun määräämiseksi.
Yhteystiedot: Keskuskatu 21, 60100 Seinäjoki, puhelinvaihde 029 564 8900

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus
Apua ja tukea voi hakea parisuhteen, perheen ja oman elämän haasteisiin.
Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.
Pariterapeuttisen työn lisäksi teemme perheasioiden sovittelua.
Eroon liittyvät kysymykset ovat keskeisiä tulosyitä.
Päävastaanotto on Seinäjoella (Kalevankatu 12 b, C1) ja sivuvastaanotto mm. Kauhajoella kerran viikossa.
Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskusta ylläpitävät kaikki EP:n alueen seurakunnat.
Johtajana Eija Harmanen.
Ajanvaraus: ma-ti, to-pe 9-11 ja ke 13-15 puh. 06 421 4200
sekä perheneuvonta.seinajoki@evl.fi
Nettisivu: https://www.seinajoenseurakunta.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry www.enstu.fi
Yhdistyksemme tarjoaa apua ja tukea eroa pohtiville ja eronneille aikuisille ja heidän lapsilleen. Eroauttamisen tarkoituksena on erokriisin kohtaaminen ja siinä tukeminen sekä
yhteistyövanhemmuuden rakentaminen. Toimintamme piiriin voi hakeutua myös silloin
kun lasta koskevien sopimusten toteutumisessa on ongelmia esimerkiksi huoltoon ja tapaamisiin liittyen. Lisäksi tarjoamme apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille ja sen
uhan alla eläville sekä väkivaltaa tehneille. Toimintamme on luottamuksellista ja maksutonta.
Lisäksi palveluihimme kuuluu tapaamispaikkatoiminta, jonka tarkoituksena on tarjota turvallinen tapaaminen lapsen ja hänestä erossa asuvan biologisen vanhemman kanssa.
Järjestämme tuettuja, valvottuja ja turvattuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja.
Toiminnanjohtaja puh. 050 405 2136, sari.tumelius@enstu.fi

Avopalvelut

Älä epäröi, avun hakeminen kannattaa aina!

Taipaleentie 3B, 61800 Kauhajoki
Simunantie 10 A 3 krs, 60200 Seinäjoki
Yhteydenotot arkisin: vastaava kriisityöntekijä puh. 044 760 6353,
kriisityöntekijä puh. 044 977 2022, avopalvelu@enstu.fi

Etelä-Pohjanmaan turvakoti
Turvakoti on tarkoitettu perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille ja sen uhan alla eläville.
Turvakotiin voi tulla perheenä tai yksin, miehet ja naiset. Turvakotiin voit tulla suoraan tai
soittamalla ensin turvakodin päivystävään numeroon. Turvakodissa oleminen on asiakkaille maksutonta
Osoite: Simunantie 10 A 3 krs, 60200 Seinäjoki, turvakoti@enstu.fi
Päivystävä numero (24h): p. 050 575 0541
Turvakodin sosiaalityöntekijä p. 046 922 2422 (arkisin klo 8-15.30),
hanna.annola@enstu.fi

E-P:n uusperheelliset ry
Suomen uusperheiden liitolla on oma paikallisyhdistys Etelä-Pohjanmaalla. EteläPohjanmaan uusperheelliset on yhdistys, jonka tavoitteena on koota pohojalaaset uusperheet yhteen ja toimia vertaistuen kanavana! Tervetuloa mukaan! Löydät meidät: https://www.facebook.com/epuusperheelliset
"Uusperhe on perhe, jossa vähintään toisella aikuisella on ollut aikaisempia suhteita, joihin
on syntynyt lapsi(a)!"

KRIISITILANTEET
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus vastaa alueen äkillisistä ja välttämättömistä sosiaalipalveluista. Päivystyksessä hoidetaan mm. kiireelliset lastensuojeluasiat,
perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet, kriisitilanteiden ensivaiheen tuki sekä akuuttitilanteet,
joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja.
Suora päivystysnumero asiakkaille puh. 044 4700 444 (ei tekstiviestejä).
Virka-aikana ota yhteyttä ensisijaisesti oman kuntasi sosiaalitoimen virka-aikaisiin päivystysnumeroihin.
Kiireellisten työtehtävien aikana ei voida ottaa vastaan asiakaspuheluita.
Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112!

Kriisikeskus Mobile Seinäjoki
Kriisikeskus Mobile auttaa vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä sekä tukee asiakkaiden jaksamista arjessa. Asiakasvastaanotolla voi asioida yksin, puolison, läheisen tai perheen kanssa.
Osoite: Kauppakatu 15 C 14, 60100 Seinäjoki, ma-pe klo 8-18
Puh. 06 414 1256, mobile@kriisikeskussjk.fi

Valtakunnallinen Kriisipuhelin
Suomenkielinen linja 09 2525 0111
Ruotsinkielinen linja 09 2525 0112
Arabiankielinen linja 09 2525 0113

Nollalinja
Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä
ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Puh. 080 005 005

HÄTÄTILANTEESSA YHTEYS HÄTÄKESKUKSEEN 112

PUHELIN- JA VERKKOPALVELUT
Yhden vanhemman perheiden liitto
Kun haluat keskustella siitä kuinka lapsen elatusapu lasketaan tai lapsen asuminen,
huolto ja tapaamiset muualla asuvan vanhempansa kanssa järjestetään eron jälkeen,
soita Eroinfoon.
Eroinfopäivystys ma, ti ja to klo 10-16, ke 10-19, puh. 020 774 9800

Parempi yhteys –tukipuhelin
Parempi yhteys -tukipuhelin on puhelinpalvelu, johon voit soittaa, jos kaipaat keskustelukumppania parisuhdeasioissa ja josta voit saada tukea erilaisiin parisuhdeongelmiin. Puh. 050 312 2325

Isät lasten asialla ry:n VERTU vertaistuki-puhelin
Vertaistukea vanhemmille, joiden yhteys omaan lapseen on eron jälkeisessä tilanteessa estynyt tai hankaloitunut, tai joilla on uhkaavat merkit tällaisesta mahdollisuudesta ilmassa. Puh. 045 644 2846

Eropalvelut netissä:
Väestöliitto www.vaestoliitto.fi
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi
Suomen uusperheellisten liitto ry www.supli.fi
Ensi- ja turvakotien liitto www.ensijaturvakotienliitto.fi
Mielenterveystalo www.mielenterveystalo.fi
MLL www.mll.fi
Apuaeroon.fi www.apuaeroon.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi
Miessakit ry www.miessakit.fi
Yhden vanhemman perheiden liitto www.yvpl.fi
Eron jälkeinen vaino – Varjo tukikeskus www.varjosta.fi
Isät lasten asialla www.isatlastenasialla.fi

VALTAKUNNALLISIA TOIMIJOITA:

https://thl.fi/fi/

http://www.vaestoliitto.fi/

https://www.mielenterveystalo.fi/

https://oikeus.fi/fi/

https://www.mll.fi/

https://supli.fi/

https://stm.fi/etusivu

https://ensijaturvakotienliitto.fi/

https://apuaeroon.fi/

https://mieli.fi/fi
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